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כניסת השבת16:25 :
יציאת השבת 17:23 :
מנחה באמצ"ש16:33 :
ערבית באמצ"ש16:58 :

דבר תורה /הרב
7כ #יֵ 5ה' ַ; ָ:קַ -הֶ9ה
ֹאמר ֵ
יקַ +י ֲעקֹב ִמ ְ0נָתַ -וֶ 4
"וַַ ִ4
ָד ְע ִ<י").כח' טז'(
וְ 7נ ִֹכי לֹא י ָ
רש"י":שא ידעתי לא ישנתי במקו קדוש
כזה".....
ידיעתו של יעקב אבינו ,איננה ידיעה שטחית ,זו
ידיעה עמוקה ,שמלאה את כל הווייתו,
הוא מרגיש בקדושתו המיוחדת של המקו בו הוא
הניח את ראשו ,מאחר והוא נמצא בדרגה רוחנית
גבוהה של "ידיעה"  ,המאפשרת לו להגיע לתובנה
הזו .כדברי הפסוק בפרשת ואתחנ" :#וידעת היו
והשבת אל לבב #כי ה' הוא הא"להי בשמי ממעל
ועל האר +מתחת) "...דברי ד' :לט'(.

שיעורים
השיעור בשבת בגמרא מס' בבא בתרא בשעה ,15.45
הרב
___________________________________
שיעורי בבית הכנסת המרכזי
" 7:30שיעור במסכת גיטי #ע"י מאיר פישר
"15:30שיעור במסכת תענית ע"י שמואל מרטי#
___________________________________
בשטיבל
בי #מנחה לערבית שיעור לגברי ונשי ע"י
שמואל לנקרי.
___________________________________
שיעורי תורה לילדי"ות המושב
פתחנו בהצלחה את שיעורי התורה ב"ה
בהשתתפות ערה של הילדי"ות.
כתות ב' – ה' בימי שני ורביעי בשעה  16.00בבית
הכנסת הגדול.
מצפה לראות את כול הרב.
____________________________________
שיעור לנשי
השבת מתקיי השיעור בשעה  16.20אני מזמינה
את כולכ.#
שבת שלו רבקה

אומר הבעל ש טוב ,אי #יהודי בעול ,שלא היה רוצה
להגיע לדרגת שלמות ביראת שמיי ,בתורה
ובמצוותיה ,אלא ,מה שמונע מ #האד להגיע לשלמות
המיוחלת ,זוהי מידת האנוכיות ברמות שונות,מידה בה
האד ש את כל עצמיותו במרכז העול.
על דר? החסידות מפרש הבעש"ט בדרכו המיוחדת את
הפסוק "אכ #יש ה' במקו הזה ואנוכי לא ידעתי""...
מה שהביא את יעקב אבינו להתעלות הרוחנית הגבוהה
של גילוי השכינה במקו הזה הוא" :אנוכי לא
ידעתי"...לא הייתה ביעקב שו מידה של אנוכיות ,
מידה זו הוא לא ידע ,הוא לא הכירה ,ולכ #הגיע לידיעה
של אכ #יש ה' במקו הזה"...
שבת שלו ובשורות טובות ,הרב

מזל טוב
מזל טוב לדב ורינה פרקובי '+להולדת הנכדה בת
לזאב ומיטל.
____________________________________
מז"ט למשפחת מנדלובי ,+רחל מאיר ואלעד לכבוד
נישואי הב #אלעד.
יאיר ה' פניו אליכ ותזכו להרבה שמחה ונחת.
תנחומי למשפחת כה #במות אבא של יפה .המקו
ינח אתכ.
לששת הבנות של משפחת סול.
משתתפי בצערכ #במות א המשפחה יהודית ע"ה.
מ #השמי תנוחמו.
כל תושבי בית גמליאל
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ביטחון
החל מיו ראשו #השבוע החלה שמירה בכניסה למושב
השומר נמצא במושב בי #אחד עשרה בלילה לחמש
בבוקר.
מדי כשעה השומר עושה סיבוב במושב.
כדי לאפשר לשומר לזהות בקלות את תושבי המושב,
אנא הדביקו את מדבקת הזיהוי של המושב על השמשה
הקדמית .מי שטר הדביק ,יכול לקבל מדבקה
במזכירות אצל שרית.
עד להפעלת השער החשמלי ,השומר יסגור את השער
הידני בכ? יחסו נתיב אחד בכביש.
נא האטו בנסיעה ליד השער.
נא רשמו את הטלפו #של השומר 054)6446950
במידה ויש שאלות או הערות " נא התקשרו אלי " ליאור
פורמ054)6330468 .

משולחן הגבאים
ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

התפילות בשבת ארגו #בבית הכנסת המרכזי
ע חניכי בנ"ע – הייתה מרנינת לב .אשרי עי#
ראתה את החברי הוותיקי רוקדי בבית
הכנסת ע חניכי בנ"ע הצעירי .החניכי
ניהלו את התפילות ואת העליות לתורה –
למישרי.#
חניכי בנ"ע ,את מוזמני להתפלל איתנו
בשבתות נוספות.
כבר שני נהני מתפללי בית הכנסת המרכזי
לשמוע אחר תפילת מוס@ את אחד
מהמתפללי מעביר שיעור בפרשת השבוע.
בשבת האחרונה ,שבת מברכי ,#זכו משתתפי
השיעור לשמוע הרצאה יפה וג לטעו קיגל
טעי ועוד מטעמי נוספי .נשתדל בע"ה
לקיי נוהג זה בכל שבת מברכי.#
החברי והחברות שלא נשארי לשיעורי –
מוזמני לפתוח ד@ חדש.
את ג מוזמני להצטר@ לרשימת מעבירי
השיעור.
זאת ההזדמנות לומר תודה למעבירי
השיעורי ,ותודה )ללא פירוט( למארגני
הקידוש הנחמד ,בשבת שעברה.
כשיורד גש א? אנו חברי ההנהלה דואגי ,כי
הגש מחלחל ,חודר לבית הכנסת ומקלקל את
הרהיטי .הא יש עוד בית במושב שהגש
חודר לתוכו ? בתקרת בית הכנסת יש ירוקת
ועובש – אוי לאותה בושה .הגג מכוסה
באסבסט וביריעות זפת .הכל יש #ולא תיקני.
בישיבת ההנהלה החלט לכסות את כל הגג בפנל
מבודד .אנו מקבלי הצעות מאנשי מקצוע
ובע"ה נגיש בקשה מסודרת לוועד המקומי
לביצוע העבודה לפני בוא הגשמי.

שיעורים
קפה – ספרות
הפע אנחנו מארחי את הפרופסור אביגדור שנא#
שידבר על החשמונאי בדברי חז"ל
כידוע אנחנו לפני חג החנוכה ,חג שעוסק בגבורה
יהודית בניצחו #מעטי מול רבי
וטיהור בית המקדש .לחשמונאי פני רבות את חלק
הקט #אנחנו מכירי מהסיפורי
על בית חשמונאי שעוברי מדור לדור בעת הדלקת
הנרות.
תקופת החשמונאי ומלכי בית חשמונאי נמשכו לאור?
תקופה לא קטנה ויחסי
בית המלכות ע הממסד הדתי וע הע ידועי פחות.
זוהי תקופה מרתקת בדברי ימי עמנו והיא מאוד שנויה
במחלוקת
ג לחז"ל היה מה להגיד וה עשו זאת לעיתי ג
בבוטות זה ערב מעניי #שישפו? אור נוס@
על תקופה מעניינת זו.
פרופסור שנא #הוא פרופסור באוניברסיטה העברית את
התואר הראשו #עשה במקרא וספרות
עברית ,את הדוקטורט בספרות חז"ל .הוא היה ראש
החוג לספרות עברית וראש החוג ללימודי
כללי בירושלי.
הוא פרופסור אורח באוניברסיטת ייל בארה"ב ולימד
ג בישיבה יוניברסיטי.
יש לו ידע נרחב בנושאי הללו והוא מעביר אות
בצורה מרתקת .
זהו ערב שכדאי לא להחמי ,+ניפגש איפה כהרגלינו
בבית עקד ביו ראשו 17.11.13 #י"ד בכסלו.
בשעה  20.30לקפה וכיבוד קל ההרצאה תתחיל ב.20.45
בואו ותיהנו
רחלה שנקר ויהודה יוס'.
_______________________________________
ביו שני  11.11.13אי"ה אני מארחת בביתי )אצל
משפחת אריאל למעלה( את ניר אבוג'א" ,#חות אמת",
הוא המת שחזר לחיי" חילוני שחווה מוות קליני
שבעקבותיו חזר בתשובה ע סיפורו האישי המרתק,
המחזק ובעיקר הלא ייאמ.#
נא לאשר הגעה שאוכל להתארג#
שרה נוני 053)2808821

"שירה ואוירה")ערב זמר בחוויות שווי.,
מוצש  16.11,בשעה 20.30
"זה תמיד אהבה""מסע מוסיקלי קצבי,מצחיק ומרגש
העובר בתחנות החשובות בתולדות המדינה
באמצעות שירי האהבה היפי ביותר מאז ועד היו.
משתתפי"אביטל ליבני )הבימה,הקאמרי(
יוני אילת )יידישפיל(.
חלק ראשו"#שירה בציבור ע יוני אילת.
 50שח במכירה מוקדמת.
להזמנות)פנינה שטאובר). 055)6612551
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נדל"ן למכירה/השכרה
להשכרה לטווח ארו? במשק בבית גמליאל:
בית ב #חמישה חדרי ,ובנוס@ יחידה בת שלושה
חדרי.
היחידות כוללות מיזוג ,וארונות קיר בכל החדרי,
מטבח מאובזר ע אפשרות להשארת ריהוט חלקי ,וכ#
חצר גדולה.
לפרטי נית .לפנות לאברה וזהבה גוטמ.
בטלפו054)6434307/8 .
_______________________________________
להשכרה בית  3חדרי ע חצר נפרדת .
מיידי.
לפרטי :נעמה אליה 050)2524019
_______________________________________
להשכרה בית בהרחבה  +5חדרי
מיקו מצוי) #בית פנימי ובמרכז(
כניסה מידית
ישראל – 054)5980865
_______________________________________
להשכרה לטווח ארו? בית בנחלה במרכז המושב4 ,
חדרי  ,מיזוג בכל הבית וארונות קיר .גינה מטופחת.
לפנות לרבקה ,טל054)7933748 0523308356 .

מכירות
אני מוכרת:
* קסדת ראש לרכיבה על סוסי ,במצב מעולה ,בעלת
תק ,#ורצועות בטוחות 70 .ש"ח.
* תיק נשיאה למחשב ניייד גדול .במצב מעולה ,ע
תאי פנימיי ותא חיצוני גדול ובטוח"  40ש"ח.
תחיה פישר0546471491 :
_______________________________________
למכירה מי +רימוני  100%טבעי ,ללא שו תוספות,
בקבוק זכוכית של  1ליטר במחיר  15ש"ח
חייבי לשמור בקרור ולנער היטב לפני השימוש.
הידעת שמי +רימוני מכיל כמות גדולה במיוחד של
אנטיאוקסידנטי ,וטוב למניעת מחלות כמו לח +ד,
מחלות לב ,סוכרת וכו'
חיי קריי' נייד) 0523342080
_______________________________________
למכירה קלנועית זוגית ע מתק #שבת באישור מכו#
צומת .מצב מכני מעולה.
לפנות לרבקה ,טל0523308356 .
_______________________________________

מכירת פרי הדר:
החל מהשבוע נית #לבוא לקנות פרי הדר בכל ימות
השבוע.
למעונייני :נית #להזמי #פרי הדר עד פתח הבית
לקראת שבת.
*)בהמש? העונה ג מי +סחוט טרי(
להזמנות:
Email: prihadar7@walla.com
פלאפו054)5729767:.
טלפו08)9428013:.
משפחת לוגר

לוח מודעות
דרושה מישהי להשגחה על ילדה בכתה ב' למש?
שעתיי כל יו אחר הצהריי.
יוסי חובב 054)9477319
_______________________________________
שיעורי פרטיי בגיטרה " מורה מנוסה מעביר
שיעורי פרטיי בגיטרה קלאסית וחשמלית ובמגוו#
סגנונות .מאקורדי ועד תיאוריה ,ע כל מה שבאמצע.
מחירי נוחי ואפשרות הגעה לבית התלמיד.
שיעור ניסיו #חינ.
לפרטי ,דוד גולדובסקי.054)586)8066 :
_______________________________________
מעונייני לעשות אירוע בשטח?
השכרת גנרטור מיוצב זר לכל אירוע.
כמו כ #השכרת מכונות מזו -#סוכר ,פופקור ,#ברד  ,מפל
שוקולד ,קרפ צרפתי ונקניקיות לכל אירוע.
 25%הנחה לבני המושב .לפרטי-
אברה פישר
054-6641044
______________________________________
מעוניי #לקבל או לרכוש ארגזי פלסטיק משומשי אשר
יועדו בעבר לירקות/פירות )צבעוניי( .כל כמות תתקבל
בברכה.
אס' צחור 054)2575342
_______________________________________
פנויה לבייביסיטר בערבי .יש ימי שג פנויה
בבקרי או באחרי צהריי.
מי שמעוניי ,.מוזמ .ליצור קשר)  ,0546471491תחיה
_______________________________________
מעוניי #לשפר את האנגלית של ילד??
בבקשה צור קשר ע נאוה לפיד
מיועד לתלמידי בית ספר יסודי
054)5676324
_______________________________________
דרוש!!!
אב בית לתקופה של חודשיי לבית של פרלה שוקי
משק 85
לפרטי נוספי נא לפנות052)6112271 :
_______________________________________
שיעורי פרטיי עד רמת בגרות בכל שפות התכנות,
מסטודנט שנה ב' למדעי המחשב.
מיועד ג כהכנה לבגרות/תגבור ללימודי וג סת
כהעשרה.
יהונת054)802)3342 ) .

לידיעת התושבי,
בתקופת שעו #החור@ הספרייה פתוחה בימי ב' ו" ה'
בי #השעות 19:30 – 17:30
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משולחן המתנ"ס
הורי ושחקני יקרי,
כמידי שנה אנחנו מאושרי להזמינכ לפעילות
כדורסל ביו חמישי כה כסלו תשע"ד 28/11/13,בשעה
 18:00באול הכדורסל בקבוצת יבנה.
הפעילות מיוחדת ומהנה ואנו צריכי אתכ
האבות)והאימהות( בנוכחות חובה.
תתקיי תחרות זוגות – אבות ובני )ביחד( של קליעות
לסל ,הזוג הזוכה יקבל מדליות .פרטי נוספי אצל
הילדי.
הילדי מתבקשי לבוא במדי הקבוצה ולא לשכוח
להביא כדור!
בתוכנית:
 "18:00הדלקת נרות חנוכה ותפילת ערבית.
 "18:15פעילות אב וב "#שליטה בכדור.
 "18:30תחרות קליעות בזוגות)אב וב #יחד(" TWO
.BALL
 "19:00חלוקת מדליות ותעודות למנצחי.
 "19:15סיו משוער.
נשמח לראותכ ,בעצ בטוח שנתראה אז ניפגש
בקרוב ,זה הזמ #להתחיל להתאמ.#
צוות מאמני ) אסי של,
דניאל טרבלסי
שורי לוי ) מנהלת מחלקת ספורט
_______________________________________
אליפות טניס שולח #בחנוכה
המשחקי יתקיימו אי"ה ביו שישי ב כסלו
 29/12/2013בי #השעות  ,10:00"12:00באול הספורט
בניר גלי.
משחקי הגמר יתקיימו באותו היו לפי סדר הגילאי.
קטגוריות :ג"ו ,ז"יב ,בוגרי /בוגרות
תקנו:#

"
"
"
"

משחקי עד  11נקודות .
בוגרי " הטוב מ  5מערכות
צעירי" הטוב מ  3מערכות
נא לבוא ע בגדי ספורט ,חובה נעלי ספורט

הנהלת התחרות :שורי לוי ,אסי של
הרשמה  :מתנ''ס חבל יבנה
המש? פרטי לנרשמי בלבד!
דמי השתתפות  15שח באתר מתנ''ס חבל יבנה

המערכת:
שמרית פרנקל
צקי יולס
מדפיס :יהונתן רועי עזריה
מפיצה :שרית גרוסמן

הודעות לפרסום יתקבלו עד יום שלישי ב .19:30

בית חם
המפגש הקבוע של בית"ח יתקיי בע"ה ביו שלישי
הקרוב,
ט' בכסלו ה' תשע"ד ) ,(12/11/2013בשעה  11:00לפני
הצהריי ,במועדו #וותיקי.
חברנו חיי קריא@ ישוחח על בריאות ,רימוני ,ומי+
רימוני.
אנו מודי לג #אור #והגננת מירי על האירוח הנחמד
לתחילת חודש כסלו.
לפרטי נוספי נית #להתקשר:
מרי גרינוולד טל' 08)9437841
או למרי בר)לב טל' 08)9431310

העמותה למען החבר הותיק
פעילות העמותה לשבוע שבי10"15.11.13 #
יו ראשו #ז' כסלו10/11/13 ,
 8:45תנ"כ – )סיפורי אלישע( חנה לבל
 10:00הרצאה" :אקטואליה" ע יור גולני
 17:00חוג בריינספא – במועדו #הגדול של בית"גמליאל
)ההרשמה ליו ראשו #נסגרה ,א? למי שמעוניי#
להשתת@ בחוג ,נפתחה הרשמה לימי רביעי ,מומל+
להקדי ולהירש – מוגבל ל"  18משתתפי.
נמשכת ההרשמה למקהלת ח"י
הרשמה בטלפו 08"8548693 :#ובמייל
ofiragold@walla.com
נשמח לראותכ!

משולחן המערכת
בעקבות הצעה שלכ אנו מעונייני לפתוח פינה חדשה
"פינת המלצת השבוע" :
אנא כיתבו לנו על ארוע ,הצגה ,לילדי או מבוגרי,
מסעדה וכד' שבה היית ואת רוצי לשת@
ולהמלי.+

מקווה
נא לתא במש? היו ,לפני זמ #טבילה.
דבורה" א' ,ב' ,ג'
אילנה" ד' ,ה' ,מוצ"ש.
ערבי שבתות" אילנה ודבורה לסירוגי.#

לכתובת המייל:
dafmedabg@gmail.com
לכניסה לאתר המושב:
www.beitgamliel.org.il
שם :גמליאל .סיסמא57 :
מזכירות המושב08-9437133 :
Sg828@bezeqint.net

שבת שלו
ומבור!!!#
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ועדת תרבות המחודשת
" נפלאות הגבורה".
ועדת תרבות שמחה להזמי #את כל חברי המושב למסיבת חנוכה בנושא " נפלאות הגבורה".אשר
תתקיי במתכונת פאנל בהנחייתו של איש הטלויזיה שאול מייזליש ותעסוק:
בגבורת הגו' והנפש ,ובמוטיב הגבורה בספרות ובשירה .
המסיבה תלווה במוזיקה ע הנג #אריק ליבנת בקטעי מתוכניתו "סקסופו .ישראלי".
משתתפי הפאנל
מעוזיה סגל" לוח צנחני בגדוד 890
במאי  1974במהל? מלחמת ההתשה במובלעת הסורית נפצע סגל באורח אנוש ,איבד את שתי רגליו ,ידו
הימנית וראיה בעי #ימי .#ולמרות פציעתו הקשה סיו לימודי תאר ראשו #בעבודה סוציאלית בבר איל.#
אהרו .קרוב)שימש כמפקד בגדוד הצנחני 890
נפצע באורח אנוש במבצע "עופרת יצוקה" בשנת  ,2009התחת #יומיי לפני תחילת המבצע ולמרות
זאת החליט להיכנס ע חייליו להלח בעזה.אושפז במחלקה לפגועי ראש למש?  5חודשי ושיקומו
נמש? ג בימי אלה.
ריבה מוסקל) מנכלי"ת קר #של.
אמו של החייל רפאל מוסקל הי"ד שנפל במלחמת לבנו #השנייה.
רוני סומק" משורר וסופר
משורר,סופר ואומ #ישראלי .שיריו תורגמו לעשרות שפות ופורסמו בכתבי עת ברחבי העול.
המסיבה תתקיי אי"ה במוצש"ק כ' כסלו )(23.11.13
בשעה  20:30התכנסות,מפגש חברי וכיבוד כיד המל?.
בשעה  21.15תחילת ההופעות.
מחיר הכרטיסי
חיילי וסטודנטי בתשלו מראש
חברי מהמושב בקניה ותשלו מראש H 35
H 40
אורחי מחו +למושב
H 45
המחיר למשלמי בערב המופע
כרטיסי נית #לקנות אצל:
טל'
שולמית אנגל
טל'
שירי טוייטו גביש

H 30

050"7341428
052"8846354

נשמח לראות את כול
ועדת תרבות המתחדשת
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